ADHESIUS INFORMATIUS ALS CONTENIDORS

La Regidoria de Medi Ambient ha posat en tots els contenidors del poble de
recollida de fem orgànic uns adhesius per tal d’informar els usuaris l’horari de
recollida establert.
En els adhesius s’informa de manera clara i concisa de l’horari que disposen els
usuaris per a dipositar el fem: tots els dies de dilluns a diumenge de 19:00 a
21:00h, excepte dissabtes que no hi ha servei de recollida. Convé destacar que
els residus de fem , en cap cas, no es poden llançar solts, sinó que han d’anar en
bosses tancades per evitar que s’enramen i resulten insalubres. Aquests
contenidors són exclusius per a l’ús de matèria fungible i biodegradable, és a dir,
aquella que no es pot reciclar. Per això, hi ha a la disposició dels usuaris
contenidors de reciclatge específics de vidre, cartró i paper, de plàstics i envasos,
i d’oli.
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D’altra banda, pel que respecta a la recollida de trastos, abans el termini de
recollida era cada dos mesos. No obstant això, s’ha dut a terme les gestions
necessàries per tal de poder ampliar la freqüència de recollida i d’ara endavant es
procedirà a fer recollida de trastos el primer dilluns de cada mes per millorar el
servei.
Cal remarcar que pel que fa als contenidors s’ha procedit des de l’Ajuntament a
una primera fase de col·locació d’ancoratges per tal d’evitar el desplaçament, dels
contenidors, especialment, els dies de climatologia adversa amb ràfegues de vent
fortes, per tal d’evitar molèsties o la invasió de la via pública. Aquesta mesura
dels ancoratges ha suposat una despesa de 5.000 Euros amb IVA inclòs.
Des de la Regidoria de medi Ambient treballem per tal d’augmentar i millorar el
servei de recollida i gestió de residus urbans, amb la col·laboració de totes les
veïnes i veïns del poble.
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